Správa o automatizácii Obecnej knižnice v Kotešovej.
Na konci roka 2006 Obec Kotešová zakúpila pre knižnicu program MaSK určený pre malé
a stredné knižnice. Vývoj a distribúciu tohto programu zabezpečuje Slovenská národná
knižnica v Martine. Program bol zakúpený za účelom katalogizácie knižného fondu
a automatizácie výpožičného procesu. Obsahuje tri databázy: databáza SNK, databáza
výpožičiek a databáza lokálny katalóg.
Proces automatizácie čiže vytvorenie databázy lokálneho katalógu trval od 1.1.2007 do
31.12.2010. V roku 2008 bola knižnica z dôvodu sťahovania do nových priestorov 6 mesiacov
zatvorená.
Novovytvorený katalóg knižnice môžeme považovať súčasne aj za vykonanie inventúry,
nakoľko do tohto katalógu boli zaradené iba knihy, ktoré sa v knižnici skutočne fyzicky
nachádzali.
Záznam o každej knihe, ktorý bol uložený do počítača obsahuje tieto údaje: autor,
spoluautor, názov, rok vydania, vydavateľstvo, rozmery knihy, ISBN číslo, jazyk, cena (ak je
uvedená), krajina vydania, signatúra, staré prírastkové číslo, nové prírastkové číslo lokálneho
katalógu, spôsob nadobudnutia, predmetové heslo, žánrové triedenie a typ dokumentu.
Zároveň bolo do každej knihy zapísané nové prírastkové číslo katalógu.
Celkovo bolo do nového katalógu knižnice zaevidovaných 9258 kníh, ktoré sú triedené
podľa žánru a označené signatúrou.
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3693 ks - beletria pre dospelých
332 ks - poézia
3285 ks - literatúra pre deti a mládež
328 ks - náučná literatúra pre deti a mládež
1380 ks - náučná literatúra pre dospelých
238 ks - spoločenská (náboženská ) literatúra
2 ks - náboženská poézia
______
Spolu: 9258 ks
Priebežne bolo vyradených 572 kníh. Tieto knihy boli poškodené alebo zastaralé. Išlo
prevažne o komunistickú literatúru, ktorá bola uložená v depozite. Zoznam vyradených kníh
je prílohou tejto správy.
V knižnom fonde sa nachádzalo 183 kníh, ktoré boli v obehu ale neboli zaevidované. Tieto
knihy boli zaevidované pod novým prírastkovým číslom. Do údaja o pôvodnom prírastkovom
čísle bolo uvedené č. 0
K dnešnému dňu knižnica eviduje 113 nedobytných výpožičiek. Ide o výpožičky čitateľov,
ktorí si nesplnili svoje záväzky voči knižnici a nevrátili vypožičané knihy ani po opakovaných
písomných výzvach.
Rozdiel medzi aktuálnym stavom nového katalógu a starým prírastkovým zoznamom je
nasledovný:
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knižničné jednotky evidované podľa starého prír. Zoznamu
knihy bez prírastkového čísla
vyradené knihy
nedobytné výpožičky

konečný stav nového katalógu
rozdiel

Z uvedených výpočtov vyplýva, že chýba 85 kníh. Posledná inventúra bola v knižnici
vykonaná v roku 1999. Nakoľko bol v roku 2005 v knižnici odcudzený zoznam vyradených
kníh a prírastkový zoznam z obdobia 1996-2005, nie je možné presne určiť o ktoré knihy sa
jedná.
V najbližšej dobe bude vytlačená celá databáza knižničných jednotiek ako nový
prírastkový zoznam. Od 1.1.2011 budú knižničné jednotky evidované podľa tohto zoznamu,
nakoľko program MaSK má funkciu evidovania nadobudnutých aj vyradených položiek.
Od 1.1.2010 bol spustený výpožičný systém v programe MaSk, ktorý eviduje databázu
čitateľov, ich výpožičky. Ďalej sleduje nevrátené výpožičky podľa stanoveného časového
obdobia a zaznamenáva výpožičky podľa dátumu a kategórie. Tieto štatistické údaje slúžia
ako podklad pre vyplnenie ročného výkazu o činnosti knižnice, ktorý obecná knižnica
každoročne predkladá Ministerstvu kultúry SR.
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